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מכתבים
)6 מעמוד (המשך

 לא הציבור !יבין המבין ל״י. מיליארד 10
דבש. ילקק

 נעשה אשר שכל לציין, המקום כאן
 קשורים מחדלים, לרבות המדינה, קום מאז

 מיפלגה של הניהול לשיטת אמיץ בקשר
 שאותה כך שילטונה. בגין בלבד אחת

תק מאחרי להסתתר יכולה אינה מיפלגה
 וחוסר-מעש. מחדלים ביטחון, ובעיות ציבי

אחרת. מיפלגד, על ולהטילם
 פיר- ייעול, עבודה, מוסר על דיבורים
 יעזרו. לא וכר, טובה אזרחות יון־עבודה,

 ומיסגרזת תכנים לשינויי בסעש לפעול יש
 שינוי נמו המנוח. בן־גוריון שעשה כפי

 מיפלגות, מימון ביטול בחירות, שיטת
 בן- ועדת במיסלגות, השיריון נגע הסרת
ל נוח אקלים יצירת אירופאי, שוק שחר,

 מיגיע- לעובד הולם סטאטוס משקיעים,
 ייעול בשירותים, העובד על והעדפתו כפיו

 שני, ומצד הציבורי. במיגזר השירותים
 ולקבוצות ליחידים ועיקבית חותכת הוכחה

 כיוצא ועוד משתלמת. אינה שהאלימות
באלה.

להש מיידית זקוקה השלטון מיפלגת
 פקידים בה שולטים חדשים. ומוח לב תלת
 מבחירות דועכת המיפלגה מנהיגים. ולא

 יתפטרו, לב, אומץ יגלו אדרבא, לבחירות.
 על הדשות בבחירות הציבור אמון יבקשו
ל עד ישראל של דמותה עיצוב נושא
וכל הברה פנים. בתחומי אלפיים שנות
כלה.

ך רו פתח־תיקווה אלין, כ
פועלת כן הליגה

 אלכם של מינתבו על להגיב ברצוני
 אי- על מנידיורק, )1988 הזה (העולם מסים

 יהודית להגנה הליגה של כביכול תגובתה
ב הנאצית המיפלגה של פעולותיה על

קליפורניה.
קליפורניה, בלוס-אגג׳לם, מתגורר אני

 שבדרדנלל ואף־על־פי שנים. כשש זה
 הליגה, של לדרכה מכל־ובל מתנגד אני
 רבות פעולות לזכותה כי להעיד יכול אני
 באל- שלה והמטה הנאצית הסיפלגה נגד

ללוס-אנג׳לס. שכנה עיר שהיא מונטי,
 הפגנות בגלל נאסרו הליגה מחברי הרבה
 ולא הנאצית, המיפלגה חברי נגד אלימות

בעיתו ברדיו, הליגה מנהיגי התריעו פעם
 המיפלגה ששמה הסכנה על ובטלוויזיה נות

הנאצית.
 על הרבה שומעים אין האחרון בזמן ואם

 דק זה הרי הליגה, מצד כאלה פעולות
 ב־ יהודית להגנה שהליגה העובדה בגלל
 חיים למעשה, שבקה, לום־אנג׳לס איזור
חוסר-תקציב. בגלל כשנה־׳שנתיים, לפני

 לוס־אנג׳לס כהן, רפי
צודקת ?עוזם טעות

ה בישיבת תועלה כזאת שהצעה
 הטובעת החלטה תתקבל ואף הנהלה

 דימם־ מצמרת אך הרביעי, השר את
 אינו מראושיה איש כי נודע, ד״ל

זו. לתביעה ברצינות מתייחם

17.10.75,הארץ
תל־אביב רגב, אהרוכה
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 19.9.75,ד,ארץ
ירושלים דגני, יום,?

סכרים להציב היכן הידיעה
 ראשות על המאבק שעניינה בכתבה

 הזה העולם אלמוגי״ ״ירושת חיפה, עיריית
 בלושטיין. יוסף אפשרי, יורש הוזכר )1990

 במתרוצצים שנתתם ה״סימנים״ במיסגרת
 לבלוש- בהתייחס ציטטתם, הירושה סביב
 מישפט כתב לא ״מעולם כי •הנ״ל, שיין
שגיאות.״ עשרים בלי

 אולם ציטטתם, מי ״הוכמת״ יודע איני
 של ביותר ירודה רמה זוהי בי אני יודע

 מתפנה כיסא על במאבק נאשר גם ויכוח,
עסקינן.

 אלה שבימים בלושטיין, ליוסף לייחס.
 חברת־ את שניהל אחרי לגימלאות, פרש

 — השכלה״ וחוסר ״בורות בצפון החשמל
 תעודת- — ובעיקר — אלא שקר, רק אינו

 מפיו. צוטטו שהדברים אדם לאותו עניות
 נגד אחרת ״סחורה״ הנראה, כסי לו, באין

 עלוב, בנשק להשתמש נאלץ בלושטיין,
 לך שאין תוכיח לך ואתה ״אחותך...״, נוסח
אחות. כלל

 בלוש- של מפלגתו של מתומכיה איני
 אחר, או בלושטיין של ממריציו ולא מיין,

 הזר, הסיגנזן ברם, אחרת. או זו לכהונה
 על־ידי אדם פסילת שלנו, הציבוריים בחיים

 מקוממת כזו, אשר תופעה — אופי רצח
 הזה, העולם אנישי עליכם לי וצר ביותר.

כזה. אשר מגונה במעשה שנכשלתם
 סיפור־ את לכתוב פעם לו שנזדמן כמי

 היטב :מודה אני בלושטיין, יוסף של חייו
 שהוא לאיש שנעשה רצח־אופי לי חרה
לנכדים. וסב לילדים אב

״דוקטורט״ באמתחתו אין בי לי ידוע
 כאלה תארים שאין כפי ״פרופסורה״, או

 לו, יש אך המדינה. בצמרת וטובים לרבים
 בצמרת, וטובים לרבים כמו לבלושטיין,

 אלד, וחוכמת-חיים. ערבים המיפלגות, מכל
 בפיל- היד, כאשר בלושטיין ליוסף עמדו

ב ■שבויינו של ה״מונתר״ :חמודו־,שיחדור
 בעיר- בגוש־עציון, בשבי שנפלו ירדן

 אלה, שבויים אחרים. ובמקומות העתיקה
 בפני כנציגם בבלושטיין בחרו למאות,

הירדניים. השילטונות
 בחרו שנים, עשרות משתי למעלה במשך

 בלו־ בייוסף בחברת־הוזשמל, עובדים אלפי
 בהגנה, כמפקד בלושטיין, כנציגם. שטיין
 ערביות, כנופיות עם מו״מ בהצלחת ניהל

 ובתבונה, בחוכמה שניהל במו״ט והציל
עמנו. מבני רבים נפשות

 ול- לבלושטיין, יש אם להתווכח אפשר
ל הדרושות התכונות אחרים, מועמדים

 אולם, לגיטימי. ויכוח זהו עירייה. ניהול
 להציב יש בתככנות, גם נוקב, בוויכוח גם

מסויימת. בנקודה סכרים
חיפה טל, צכי

 להודות ;האנוש ממידות — לטעות •
 מר עם הסליחה האל. ממידות — בטעות

טל. לקורא והתודה בלושטיין

אשדוד של השיטה
 העולם של בתב אותו על מתפלא די אני

 (העולם פרץ יהושע את שריאיין הזה,
נג שנגזר ססק-הדין בעיקבות )1990 הזה
נמל־אשדוד. סגירת על דו.

 בשיא הנמל, מלך טען הראיון במהלך
 עדיז־נפש, אדם הוא שלמעשה התמימות,

 כך על חוץ. כלפי גראה שהוא מה ולא
 ל- בהתאם הזה, העולם נתב היד, חייב

 הוד- את לשאול העיתון, של סיסמת־הקרב
:המיתמם מנהיג־הפועלים מלכותו
 כמוהו עדין־נפש שאדם קורה זה איד
 (כפי פסק-הדין מתן לאחר לאנשיו, צועק

אותי יכניסו ״אם בעיתונות): שנמסר
 את תשרפו לבית-סוהד, אחד ליום

אשדוד!״ו
 פרץ יהושע האם לדעת, מעניין בכלל,

 או לאשדוד, רק טובה הזו שהשיטה חושב
 בשאר גם בה להשתמש ממליץ שהוא

ישראל? ערי
ירושלים שלח, עמיעד

וחונות נסנינוח גוור תעשיתי למפעל

שסנות מוהל סגן ראשי ח
:התפקיד דרישות

ו.לחשבונן: .בועהלס .מקצועית כלההש !1 ד מ .
 17.10.75 אחרונות, בידיעות מודעה

ירושלים רותם, כרוך
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